
ROZPORZĄDZENIE NR 22
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów

radzyńskiego i parczewskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), w celu wskazania 
prawidłowego zasięgu obszarów zapowietrzonego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń w powiecie 
radzyńskim i parczewskim, zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów radzyńskiego i parczewskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4589) 
§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony w powiatach radzyńskim i parczewskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk 
afrykańskiego pomoru świń wyznaczonych w miejscowościach Świerże i Wólka Zdunkówka, gmina 
Wohyń, obejmujący:

a) w powiecie radzyńskim w gminie Wohyń miejscowości: Branica Suchowolska, Kuraszew, 
Suchowola, Suchowola Kolonia, Świerże, Wólka Zdunkówka,

b) w powiecie radzyńskim w gminie Czemierniki miejscowości: Niewęgłosz, Skoki,

c) w powiecie parczewskim w gminie Milanów miejscowość Okalew,

d) w powiecie parczewskim w gminie Siemień miejscowości Jezioro i Żminne;

2) obszar zagrożony w powiecie radzyńskim i parczewskim, o promieniu ok. 7 km poza obszar, 
o którym mowa w pkt 1, obejmujący:

a) część miasta Radzyń Podlaski położona na południe od ulicy Generała Franciszka 
Kleeberga, następnie na południe od ulicy Wisznickiej,

b) w powiecie radzyńskim w gminie Wohyń część miejscowości Bezwola położona na 
południe od torów kolejowych oraz miejscowości: Bojanówka, Branica Kolonia, Wohyń, 
Zbulitów Mały,

c) w powiecie radzyńskim w gminie Czemierniki miejscowości: Bełcząc, Czemierniki, Lichty, 
Stoczek, Stójka, Wygnanów,

d) w powiecie radzyńskim w gminie Radzyń Podlaski miejscowości: Branica, Branica 
Radzyńska, Branica Radzyńska - Kolonia, Marynin, Paszki Duże, Paszki Małe, Stasinów, 
Ustrzesz, Zabiele, Zbulitów Duży,
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e) w powiecie radzyńskim w gminie Borki miejscowość Wrzosów,

f) w powiecie parczewskim w gminie Milanów miejscowości: Cichostów, Cichostów Kolonia, 
Kolonia Milanów, Kopina, Milanów, Zieleniec,

g) w powiecie parczewskim w gminie Siemień miejscowości: Amelin, Augustówka, Działyń, 
Glinny Stok, Łubka, Miłków, Miłków Kolonia, Pomyków, Siemień, Tulniki, Wierzchowiny 
Nowe, Wierzchowiny Stare, Wola Tulnicka, Wólka Siemieńska,

h) w powiecie parczewskim w gminie Parczew miejscowości: Brudno, Koczergi, Królewski 
Dwór, Wierzbówka.”.

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu 
oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Miast i Gmin określonych w § 1 oraz 
w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

w z. WOJEWODY LUBELSKIEGO
Robert Gmitruczuk

Wicewojewoda
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